
 هللا الرحمن الرحيم بسم
 (9( )اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون نظم: )شرح 

 .الكالم على: أوجه الطعن في الراوي والمروي 
 ريعبد الكريم الخض /الشيخ

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .لى آله وصحبه أجمعيننبينا محمد وععبده ورسوله، على وبارك وسلم  وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين

  :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 وجملةةةةةةا األسةةةةةةرا  من ةةةةةةا تح ةةةةةةر  

 خمسةةةةةا اشةةةةةر فةةةةةادر مةةةةةا أسةةةةةة ر     ج
 ج

 عشر...جملة األسباب التي يتطرق الخلل أو الضعف إلى الخبر منها خمسة 
  ال :.......

 هاه؟
  ال :.......

 قضينا عليها، وقفنا.
 وجملةةةةةةا األسةةةةةةرا  من ةةةةةةا تح ةةةةةةر  

 ...................................  ج
 ج

  .التي بسببها يرد الخبر تنحصر في خمسة عشر ..،جملة األسباب تنحصر
 .......: ال 
 كيف؟
 .......: ال 

َندْ   َوال َّْعن  ِفي الرَّاِوي َوَسْقٌط ِفي السَّ
 جج

ةةةةةةةةةوِل َأْ ةةةةةةةةةَ ِن ِلةةةةةةةةةَرد    اِن ِلْلَقص   ِضةةةةةةةةدَّ
 ج

 هذا قد شرحناه، نعم؟
 يف.: الضع ال 
 .طيب

 وكلمةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةر   صةةةةةةةةةةةول فقةةةةةةةةةةةدا  
   ج
 ف ةةةةةةو مةةةةةةن المةةةةةةردود لةةةةةةن  عتمةةةةةةدا  ج

 

انتفرررا  العلرررة ذوذ، الشرررانتفرررا  الضررربا، اتصرررال ا سرررناد، تمرررام ، عدالرررة الرررروا  :التررري تقررردم  خمسرررةالقبرررول شررررو  
: ثنريننعم ويمكرن إجمالهرا فري ا الخمسة،واحد من هذه انتفا  فالضعف في الحديث وسبب رده يعود إلى القادحة، 

وكرل واحررد مررن هررذين ا ثنررين  ،الطعررن فرري الرراوي والسررقا مررن ا سررناد، الطعرن فرري الررراوي و ، السررند فري السررقا مررن
وأوجره  ،ضبطهإلى عدالته أو إلى  إما أن يكون متجهاً  الطعن في الراوي  فمثاًل الطعن في الراوي  ،ينشأ عنه فروع
مراو  ،جليراً  اً د ذلرك السرقا مرن السرند إمرا أن يكرون  راهر ثرم بعر ،العدالرة خمسرة بانتفرا المتعلقة  الطعن المتجهة أن  ا 

السند من أوله من جهة المصنف أو من أثنائه بواحد أو مرن أثنائره  ، فال اهر إما أن يكون من مبادئخفياً  يكون 



لرم  الخفري إمرا أن يكرون مرن معاصرر سرقاوال ،طرفه الذي فيه الصرحابي من أعاله أو من نهايته ،بأكثر من واحد
 ...وجملة األسباب من، هي خمسة عشر  :قال فعندنا ،الخالصة هذه ،من معاصر لقي أو يلق

َندْ   َوال َّْعن  ِفي الرَّاِوي َوَسْقٌط ِفي السَّ
 جج

 .................................... 
 ج

د بر ألن   ؛إسرنادهإما طعرن فري راويره أو فري  ،السببان الرئيسان في رد األخبار ،نعم القطبان ،هذان هما الركنان
أيضرًا   برد أن يكرون ا سرناد متصرل بمثرل  ،أحردهما رد الخبرر فرذذا أخترل ًا،ضرابطيكون الراوي ثقرة عردً  أن من 

ثقرة الرروا  ، واتصرال األسرانيد ،لمدار الذي عليه قبرول األخبرار: ثقرة الرروا فا ،هذا الراوي العدل الضابا إلى منتهاه
 الكرذب، :ويتعلرق بانتفرا  العدالرة خمسرة أمرور ،وما يتعلق بانتفا  الضربا ،العدالة ا بانتفيتعلق  يخرم هذه الثقة ما
وسرررو   ،الررروهم :ويتعلرررق بانتفرررا  الضررربا خمسرررة أشررريا  ،أشررريا  خمسرررة، الجهالرررة ، الفسرررق، البدعرررة،التهمرررة بالكرررذب

 ؟فحش الغلاأيضًا؟ إيش عنده؟ و  الثقا ، مخالفة ،فحش الغلا، الحفظ
 الغفلا.  ال :
ما يتعلق بالسقا مرن ا سرناد عرفنرا أنره  ،وهذه متعلقة بالضبا ،بالعدالة متعلقةهذه  ،نعم غلفنا عن الغفلة ،الغفلة

دراكرررره ،د المتعلمرررريناعلرررى أحرررر ، جلرررري   يخفررررىخفرررريو  ،جلرررري :ينقسرررم إلررررى قسررررمين وخفرررري   يدركرررره إ   ،لهسرررر وا 
إلررى ترجمررة هررذا  ، إذا رجعرر  رراهرال ، يعنرري بعرردم المعاصررر  السررقاوالجلرري يعرررد بعرردم التالقرري ،المتخصصررون 

  إلررى الترجمررة وجررد  لكررن إذا رجعرر ،سررقا  رراهر ،وجررد  الشرريخ ترروفي سررنة مائررة والتلميررذ ولررد سررنة مائررة وعشررر 
 ،لكررن هررذا فرري أقصررى المشرررق وهررذا فرري أقصررى المغرررب ،سررنة ثمررانين نرره ولرردسررنة مائررة والررراوي ع الشرريخ ترروفي

إذا  ،ويعررد بالمرسرل الخفري ،حاله هكرذا فهرو سرقا خفري ا روى منفذذ ،لكن التالقي لم يثب  ،المعاصر  موجود 
 ،وعرفنرا أنهمرا حجرا فري سرنة واحرد  والتقيرا ،المعاصرر  موجرود  ما  الشيخ سنة مائة وولد الراوي عنه سنة ثمانين

وتفصرريل هررذه  ،ى ترردلي مسررنعررم هررذا ي فررروى عنرره مررا نجررمم أنرره لررم يسررمعه منرره ئاً لكررن   نعرررد أنرره سررم  منرره شرري
 .وجملة األسباب يعني على سبيل البسا ،مور ستأتياأل

 وجملةةةةةةا األسةةةةةةرا  من ةةةةةةا تح ةةةةةةر   
 فخمسةةةةةةةةةةةةةةا تخةةةةةةةةةةةةةةرج رالعدالةةةةةةةةةةةةةةا

   ج
 ج

 خمسةةةةةةا اشةةةةةةر فةةةةةةادر مةةةةةةا أسةةةةةة ر   
.................................... 

 ج

 .الجهالة ،البدعة ،الفسق ،التهمة بالكذب ،الكذب :ي هيالخمسة الت يخرج عدالةالاشترا   
 رالعدالةةةةةةةةةةةةةةا فخمسةةةةةةةةةةةةةةا تخةةةةةةةةةةةةةةرج

   ج
   ج
 أسةةةةةةةةةوأبا الاةةةةةةةةة   رةةةةةةةةة  محالةةةةةةةةةا  ج

 

عليرره الصررال  -المررراد برره الكررذب عررن النبرري و  الررراوي الكررذب يطعررن برره أسرروأ مررا ،الررراوي الكررذب هيطعررن فيرر أسرروأ مررا
 -عليه الصال  والسالم-بالكذب عن النبي  يعني حديث من اتصف بالكذب من عرد "عٌ و ك موضاف " ،-والسالم

وهرذا النروع  ،-عليره الصرال  والسرالم-يعني مكذوب مختلق على النبي  ،موضوع :ىمسيثه يحد ،حديثه الموضوع
 ،هذا مختلرق مصرنوع ،هذا مكذوب ،هذا موضوع :و  بد أن يقال ،من األحاديث   تجوم روايته إ  لبيان وضعه

تصررعد المنبررر وتررأتي  يعنرري مررا يكفرري أن ،بررد مررن البيرران فرري البيرران و  ،-عليرره الصررال  والسررالم-لررم يقلرره النبرري 
  يكفرري أن تررأتي بحررديث موضرروع  ن،ا  يكفرري فرري هررذه األممرر ،هررذا حررديث موضرروع :بحررديث موضرروع ثررم تقررول

وقرد حكرم الحرافظ العراقري علرى حرديث  ،معنرى موضروعألن السرام  قرد   يفهرم  مرا تبررأ؛مرن العهرد   تبرأتقول..، و 



كيرف يرا شريخ  :خص عليره أثرر العلرم وهرو أعجمري فقرالفقرام شر -عليره الصرال  والسرالم-بأنه مكذوب على النبري 
 با سرناد -صرلى هللا عليره وسرلم-يرروى با سرناد عرن النبري  ؟مكذوب وهو موجود في كتب السنة با سرناد :تقول

  يعررد  هفتعجبروا مرن كونر ،الجومي بن   فأحضره من كتاب الموضوعا  ،تحضره لنا إذاً  :قال ؟في كتب السنة
برل   برد أن  ،هرذا موضروع :أن يقرولو  تبررأ العهرد   نريد بهذا أن األئمرة والخطبرا    يكفريو  ،موضوع الموضوع

 .ألن بعض النا  قد   يفهمها ؛موضوع كلمةيبين معنى 
ع ميررة مرررن  ،موبقررة مررن الموبقررا  -عليرره الصررال  والسرررالم-والكرررذب علررى النبرري  ،والوضرر  فرري الحررديث النبرروي 

 ،نسرأل هللا السرالمة والعافيرة ((مرن كرذب علري متعمرد فليتبروأ مقعرده مرن النرار)) ركبيرر  مرن الكبرائ ،ع ائم الرذنوب
نعرم  ،  يعول عليره ،لكنه قول شاذ ،-صلى هللا عليه وسلم-وقد حكم بعضهم بكفر من يتعمد الكذب على النبي 

  أحاديثررره جميرررحرررديث مرررردود،  ،لكرررن   يخررررج بهرررا عرررن الررردين وحكرررم روايتررره الررررد ،هررري كبيرررر  مرررن كبرررائر الرررذنوب
  تقبرل  :فقرال بعضرهم -عليه الصال  والسرالم-فذن تاب من الكذب على النبي  ،أي حديث ه  يقبل من ،مردود 

-وأما توبته إن كانر  بشرروطها فراهلل  ،  يقبل حديثه ،بمعنى أنه   يقبل حديثه ؟معنى   تقبل توبته توبته إيش
وهذا بينه وبرين ربره إن  ،نبي بأع م من الشرك الذي ُيتاب منهولي  الكذب على ال ،يتو ه في اآلخر  -جل وعال

قبرل نهرا تقبرل توبتره وي: إومرنهم مرن يقرول ،لكن يبقى أن حديثره مرردود ،فالتوبة تهدم ما كان قبلهاصدق في توبته 
  .من مرتكبي الكبائر حديثه كغيره

 فةةةةةة اك موضةةةةةةوع ومةةةةةةن رةةةةةة  ات ةةةةةةم   
 انةةةةةة  فمتةةةةةةروك وسةةةةةةمصن ولةةةةةةم يةةةةةة  ج

 

 والرذي ،وحديثره الموضروع ،الكرذاب الرذي سربق ،ألن عندنا كذاب ومتهم بالكرذب ؛ومن بالكذب اتهمفذاك موضوع 
فري حديثره  هكذبر؟ إذا عررد بيتهم الراوي بالكرذب تىلكن م ،المتروك :وحديثه يسمىيتهم بالكذب دون الموضوع، 

لكرن لرم  ،وديدنره الكرذب دترهاصرار ع ،يكذب على فالن وفرالن وعرالن ،معرود الكذب مهنته ،العادي بين النا 
   اً حررديث ، وكررذلك إذا روى فرري هررذه الحالررة يررتهم بالكررذب ،-عليرره الصررال  والسررالم-يعرررد عنرره الكررذب عررن النبرري 

 .وحديثه حينئٍذ متروك ،متهم بالكذب أيضاً للقواعد العامة يسمى  اً يعرد إ  من طريقه ويكون مخالف
    .................................. 

 م يةةةةةةصن انةةةةةة  فمتةةةةةةروك وسةةةةةةمولةةةةةة  ج
 ج

 .يعني وسم حديثه بأنه متروك
 ومةةةةةةن الةةةةةةا النصةةةةةةي تعمةةةةةةدا  كةةةةةة  

 ....................................  ج
 ج
 

، فليهيررأ لنفسرره معقرردًا مررن فليتبرروأ ،فليتخررذ "المقعةةد "فليرتةةدِ  -عليرره الصررال  والسررالم-ومررن تعمررد الكررذب علررى النبرري 
 النار.

.................................... 
 فليرتةةةةةةةِد المقعةةةةةةةد مةةةةةةةن  ا  ل ةةةةةةة    ج

 ج

  .نسأل هللا السالمة والعافية ،وهي النار
وينقررل عررن ابررن  ،-عليرره الصررال  والسررالم-الجررويني والررد إمررام الحرررمين يحكررم بكفررر مررن تعمررد الكررذب علررى النبرري 

يعنري  ،م أو تحرريم حراللفري تحليرل حررا -عليره الصرال  والسرالم-علرى النبري  من يتعمرد الكرذب الجومي أنه يكفر
المعرررود عنررد أهررل  ،  يكفرررون بالررذنوب، وأهررل السررنة وكالهمررا قررول ضررعيف ،فرري برراب الحررالل والحرررام خاصررة



الخروارج الرذين يمرقرون   من سيما ، وأمرشني  ، ومسألة التكفير أمرللخوارج خالفاً  السنة أنهم   يكفرون بالذنوب
  ا ألنرره إذا كفررر مرر ؛وهررذا برراب خطيررر ،ه سرريماهم التكفيررر بالررذنوبهررذ ،مررن الرردين كمررا يمرررق السررهم مررن الرميررة

 .إليه رجع  -والعافية نسأل هللا السالمة- وا   حار  عليه كفر إن كان المكَفر أهالً يستحق ال
 ومةةةةةةةةةن  حةةةةةةةةةد  رحةةةةةةةةةدي    علةةةةةةةةةم  

 ...................................  ج
 ج
 

 "ال   من   سم"بطين ى الضعل  "  علم  تا ير    أو "تا يرَ ، أو َيعلمُ  
 ومةةةةةةةةةن  حةةةةةةةةةد  رحةةةةةةةةةدي    علةةةةةةةةةم  

 ...................................  ج
 ج
 

عليره الصرال  -النبري  فل من الكذب علرىعليه ك "ال   من   سم" -بطينعلى الض-كذب أو َيعلم أنه  ،أنه كذب
))مرن  -ليره الصرال  والسرالمع-صحيحه عرن النبري مقدمة وقد جا  في الحديث الذي خرجه مسلم في  ،-والسالم

فري  اختالدعلى  ((ينين أو الكاذب  فهو أحد الكاذبَ  -هو بنفسه اهما يلمم أن ير -رى أنه كذب حدث عني بحديث يُ 
مررن حرردث عنرري بحررديث َيرررى أنرره كررذب فهررو أحررد )) :والضرربا الثرراني ((مررن حرردث عنرري بحررديث ُيرررى )) ،ضرربطها
 نعم؟ ؟َيرى أو ُيرى ما الفرق بينهما ((ينالكاذبَ 
 ....... ال :

ن اطلر  عليره لكرن إذا  ،ينيعلم أنه كذب هذا إذا علم بنفسه فهو أحد الكاذب   لرم يعلرم بنفسره لرم يطلر  عليره بنفسره وا 
هرذه  ((أنره كرذب ُيرى )) :لكن ا شكال في رواية ،على كل حال هذه أسهل يرى أنه كذب ،حد الكاذبينأغيره فهو 

يحترا  أشرد ا حتيرا  لمرا  ،-عليه الصال  والسالم-النبي لما يضيفه إلى  يحتا  أشد ا حتيا تجعل طالب العلم 
 ،قسم مرن الكرذبمنه فعليه  ،خشية أن يكون غير ثاب  وهو   يدري  ،-عليه الصال  والسالم-النبي  إلىيضيفه 

رب علررى طالررب العلررم أن يحتررا  يررد ،فالمسررألة خطيررر  ،ألنرره كمررا فرري الحررديث أحررد الكرراذبين ؛قسررم ونصرريب وكفررل
عليرره الصررال  -ثبرر  عنررده أنرره مررن قولرره مررا إ   -عليرره الصررال  والسررالم-نفسرره يمرررن نفسرره أ  ينسررب إلررى النبرري 

 .أو من فعله -والسالم
 نعم.

 رسم هللا الرحمن الرح م
 .وال  ة والس م الا رسول هللا والا آل  وأ حار  أجمعين ،ر  العالمين الحمد هلل

 .تك  ا أرحم الراحمينمرين صرحالل م اغفر لنا ولشيخنا وللحاض
 المسجد.ليشمل الحاضرين في المسجد والمستمعين خارج  ؛سامعينلول :قل :بعضهم يستدرك يقول

 .الراحمينلمستمعين  ا أرحم  م اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واالل
 ،ر مسررتم يمررر فرري طريقرره إلررى المسررجد ويسررم  لكنرره غيررألنرره قررد  ،هررو معلرروم أخررص مررن السررام  والمسررتم  كمررا

 ، نعم.التحصيلألنه لم يقصد  ؛فالقارئ   يريد أن يدخل مثل هذا
 :أما رعد

 :-تعالا رحم  هللا- ال المؤلف 
 والرارةةةةةةع الصداةةةةةةا انةةةةةةد مةةةةةةن نقةةةةةةد  والثالةةةةةة  الفسةةةةةةق صةةةةةةدون المعتقةةةةةةد



 فمةةةةةةةةةا رواد فاسةةةةةةةةةق فقةةةةةةةةةد دخةةةةةةةةة 
 وفةةةةةةةةةةي  صةةةةةةةةةةول خصةةةةةةةةةةر المصتةةةةةةةةةةدعِ 

 تةةةةةةة  مكفةةةةةةةرةادمةةةةةةةن لةةةةةةةم تاةةةةةةةن ص
 مةةةةةع حفةةةةةق دينةةةةة  و ةةةةةد  ل جتةةةةة 

 جج

 منكةةةر فةةةي رأي رعةةة  مةةةن نقةةة  فةةةي
 خ  ةةةةةةةةا الرحةةةةةةةة  سةةةةةةةة مل   فةةةةةةةةعِ 

 ل ةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةااتصرد ا  ولةةةةةةةةة   داا ةةةةةةةةة
 ج

 تةةةةةةةةةةةةةةةةة  نن رو  مقو ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لصداال
 ج

 ....:.... ال 
من أوجره الطعرن المتعلقرة بانتفرا  الثالث يعني بعد الكذب وا تهام به  "والثال ": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

بتررك  ،بمخالفرة األوامرر والنرواهيالفسرق يعنري  "الفسةق صةدون المعتقةد" ،نالخروج عن التدي :وهو ،الفسق :العدالة
 مفيقرابلهإنمرا يتقبرل مرن المتقرين  :-جرل وعرال-فرذذا كران هللا  ،يعني الفسق خالد التقروى  ،األوامر وفعل المنهيا 

لثررواب   بطررالن ا انعرردام القبررول هنررا انتفررا  ومرر  ،اآليررةكمررا هررو مفهرروم  متقبررل مررنه  ي -جررل وعررال-هللا  ،الفسرراق
أو يرتكررب بعررض المحرمررا   ،فالفاسررق الررذي يترررك بعررض الواجبررا  ،العبرراد انتفررا  الثررواب المترتررب علررى  ،العمررل

ْم َفاِسةٌق ِصَنَرةَ  َفَتَصيَّن ةوا  ،فالفاسرق   يقبرل خبرره ،الروايرةوفي الشهاد  تطلب العدالة وحكمها  ،لي  بعدل  }ِنن َجةاكك 
 ."فتثبتوا" :األخرى  القرا   [( سور  الحجرا 6)]

 والثالةةةةةة  الفسةةةةةةق صةةةةةةدون المعتقةةةةةةد 
 ...................................  ج

 ج
 

ن كران  ،ألن هرذا لره مبحرث خراص ؛رتكراب المخالفرا  العقديرةايعني بفعل األفعال العملية ولي  المراد الفسرق ب وا 
 نعم أيهما أع م من يترك الواجبا  أو "االصداوالرارع ** صدون المعتقد "وهو البدعة فاسقًا إ  أن مبحثه خاص 

ذا  ،سررتطعتما إذا أمرررتكم بررأمر فررأتوا منرره مررا)) :أنرره قررال -عليرره الصررال  والسررالم-ثبرر  عنرره  ؟يفعررل المحرمررا  وا 
ذا  ،سررتطعتما ))إذا أمرررتكم بررأمر فررأتوا منرره مررا ؟تفهررم يررشإمررن خررالل هررذا الررنص  ((جتنبوهافرر  نهيررتكم عررن شرري وا 
ارتكاب  :لهذا يقولون  ؛المحرما  أشد من ترك األوامر ارتكابنعم  ،أن النواهي أشد ؟((جتنبوهاف  نهيتكم عن شي

 ،نعرم ،ودر  المفاسد مقدم على جلرب المصرالح ،وفعل المأمورا  من باب المصالح ،من باب المفاسد المح ورا 
ن كران قرر  ذاول  ارتكرابنعرم ألن  ،ينينينبغي أن تكرون العنايرة برالنهي عرن المنكررا  أكثرر مرن األمرر برالمعرود وا 

تررررك مرررن  أع رررم ورح رررالحرررديث يفهرررم منررره أن فعرررل الم ،علرررى كرررل حرررال المسرررألة خالفيرررة ى،يتعرررد المنكرررر ضررررره
 ؟ترك المأمور أع م من فعل المح رور لمراذا ،يرى العك  -تعالى رحمه هللا-وشيخ ا سالم ابن تيمية  ،المأمور

ومعصية إبلي  أع م من معصية  ،إبلي  بترك مأمور ومعصية ،بفعل مح ور -عليه السالم-ألن معصية أدم 
أن يطرد القول برأن لكن هل يستقيم  ،واضحة ؟بواضحة ا هيم  ا ا  واضحة حجته و  ،-رحمه هللا-هذه حجته  ،آدم

الع رريم  مررأمور، فررذذا كرران المقابررل للألن المررأمورا  متفاوتررة والمح ررورا  متفاوتررة ؛  يسررتقيم ؟كاهررذا أع ررم أو ذ
يعنرري أنرر  مطالررب بصررال  الجماعررة فرري  ،صررار ترررك المررأمور أع ررم مررن فعررل المح ررور والعكرر مح ررور يسررير 

صرح وا    ؟ وترك الصال  م  الجماعة من باب ترك المأمور  ،وفعله من باب فعل المأمور ،المسجد هذا واجب
ويتكرر  ،يصلوا ما ،صلوا :تقول لهم منكر نا  في طريقككر   تستطي  تغييره إلى المسجد من كوأن  في طريق

لرو تركر  المرأمور صرر  لري  بمبررر،  ،  :نقرول ؟هذا مبرر لترك الجماعة فري المسرجد :عليك هذا المنكر نقول



 رالم  ابغري وعنرده إلرى المسرجد ، لكرن افتررض أنره فري طريقركوقع  في أع م من المح ور المترتب على الفعرل
 .المح ور أترك المأمور و  تفعل ،في بيتك ة صل: في هذه الحالنقول ؟أيهما أع م ،  تمر حتى تق  عليها

 طريقهرا فريمنها األوامر الشديد  التي   يمكن ا خالل بها بحال مهما ارتكب   ،فالمح ورا  والمأمورا  متفاوتة
 .نعم ،طرد القول   في هذا و  في هذافال ي ،والعك إذا كان دونها ح ور من م

  ال :.......
عنرردك عاصرري  ،نعررم قررد يحتررف بهررا ،قرردرها المحرردد شرررعاً  عصررية مررا يجعلهررا أع ررم مررنيحتررف بالم نعررم قررد ،نعررم

 ،واحد يدخل بها النار وواحد يدخل بها الجنة ،معصية واحد  يرتكبها اثنان ،معصية واحد  يرتكبها اثنان وعاصي
حصررل مرر  ذلررك   والثرراني  ،يرردخل بهررا الجنررةوا نطررراب بررين..، والنرردم وكررذا هررذا حصررل لرره مررن الررذل وا نكسررار 

فرالمح ورا  تتفراو   ،فري حقره وهري معصرية واحرد  تضراعف  ا سرتخفاد بهرا هرذهوا سرتكبار وحصرل  ا غترار
 .تتفاو  أيضاً والمأمورا  

 والثالةةةةةة  الفسةةةةةةق صةةةةةةدون المعتقةةةةةةد 
 والرارةةةةةةع الصداةةةةةةا انةةةةةةد مةةةةةةن نقةةةةةةد  ج

 ج
 

تعبرد بره مرن  مرا: في ا صطالب ارفوهوع سابق،ما عمل على غير مثال  :بأنها البدعة عرفوها في اللغة ،البدعة
يسربق لره شررعية فري الكتراب و   لرما يعنري األمرر الرذي يتعبرد بره ممر ،سرنة غير أن يسبق له شرعية من كتراب و 

وبعضرهم  كل بدعة ضراللة(()) :أن ألنه ثب  في الحديث ؛والبدع كلها مذمومة ،ةألن العبادا  توقيفي ؛في السنة
النرووي  ))كرل بدعرة ضراللة(( وهذا التقسيم مردود بالحرديث الصرحيح ،وبدع مذمومة يقسم البدع إلى بدع محمود 

 ،يررذم د ومنهررا مررايحمرر العررم بررن عبررد السررالم مجموعررة مررن أهررل العلررم يرررون أن البرردع تنقسررم منهررا مرراو وابررن حجررر 
برردع و  ،همكرررو برردع و مباحررة، برردع و  ،مسررتحبةبرردع و  ،برردع واجبررة :وقسررمها بعضررهم إلررى األحكررام الخمسررة التكلفيررة

ولمرن  ،أيضراً مخترع مذموم هرذا التقسريم نه مبتدع : إوقال ،وقوض دعائمه ،لكن الشاطبي رد هذا التقسيم ،محرمة
 "نعمرر  :التررراويح فرري صررال  -رضرري هللا عنرره-قررول عمررر مثررل قسررم البدعررة إلررى محمررود  ومذمومررة أن يتشرربث ب

 ،بدعة لغوية وليس  بدعرة شررعية :سالم يقولشيخ ا و  ،بدعة مجام وليس  حقيقة: هذه والشاطبي يقول "البدعة
وقررد  ،ل سرربقا  علررى غيررر مثررلررمقلنررا: إنهررا عألن لررو كانرر  بدعررة لغويررة  ؛وهرري ليسرر    بدعررة لغويررة و  شرررعية

رضري هللا -إنمرا تعبيرر عمرر  ،فليسر  لغويرة و  شررعية ،-عليه الصرال  والسرالم-سبق لها المثال من فعل النبي 
أو خشي  ،ابتدع  يا عمر :قال له كأن قائالً  ،التعبيروالمجانسة في من باب المشاكلة  ابتسميتها بدعة هذ -عنه

لغررة العرررب النصرروص وفرري  وأسررلوب المشرراكلة معرررود فرري "البدعررة "نعمرر  :ابترردع  يررا عمررر فقررال :أن يقررال لرره
 .نعم ،معرود

 ................................... 
 والرارةةةةةةع الصداةةةةةةا انةةةةةةد مةةةةةةن نقةةةةةةد  ج

 ج
 

 .فما رواه فاسق ممن يفعل المحرما  أو يترك بعض الواجبا  ،النقاد مما يخل بعدالة الراوي البدعةعند عني ي
 فمةةةةةةةةةا رواد فاسةةةةةةةةةق فقةةةةةةةةةد دخةةةةةةةةة  

 فةةةي منكةةةر فةةةي رأي رعةةة  مةةةن نقةةة   ج
 ج

نما يدخل فيه رواية الفاسق ،  يشتر  في المنكر المخالفةن م عنديعني   ،ومعه من سيأتي ،وا 
 دخةةةةةةةةة   فمةةةةةةةةةا رواد فاسةةةةةةةةةق فقةةةةةةةةةد

 فةةي منكةةر .........................  ج
 ج



فعند من   يشتر  قيد المخالفة يدخل رواية الفاسق  -شا  هللا تعالى إن-مستقل المنكر بحث و  وسيأتي في الشاذ
  .فيه الثقة اً المنكر ما رواه الضعيف مخالف :فيقول -على ما سيأتي-أما من يشتر  قيد المخالفة  ،في المنكر

 ل خصةةةةةةةةةةر المصتةةةةةةةةةةدِع وفةةةةةةةةةةي  صةةةةةةةةةةو
 عِ خ  ةةةةةةةةا الرحةةةةةةةة  سةةةةةةةة مل   فةةةةةةةة  ج

 ج
 

مرنهم مرن رد  ،فري قبرول خبرر المبتردع خرالد برين أهرل العلرم ،في قبول خبر المبتدع خالد طويل برين أهرل العلرم
ومنهم مرن قبرل خبرر المبتردع  ،بعض أهل العلملهذا قول  ،كل من رمي ببدعة   يقبل خبره ،المبتدعة رأساً  أخبار
تصرل بدعتره إلرى    ،بدعترهمبتدع الذي   يكفر بوالخالد في ال ،ومنهم من فصل ،متقابالن نقو ن ، هذامطلقاً 

 .حد الكفر
 وفةةةةةةةةةةي  صةةةةةةةةةةول خصةةةةةةةةةةر المصتةةةةةةةةةةدِع 

  .....خ  ةةةةةةةةةا الرحةةةةةةةةة  سةةةةةةةةة مل    ج
 

مرن أفعرال األمرر التري  وهرذا ،لمرا يمليره الشريخ انتبره ،ا نتبراهأمرر مرن الروعي وهرو " فعِ " الالحقرة يعني في األبيا 
، ق  حداو  در أتي على حت مرن لرم يكرن بدعتره مكفرر  يعنري  ،انتبره نعرموهرذا أمرر مرن الروعي  ،أمر من الوقايرة ،: ع 

من فسق ببدعته بحيث   تصل بدعته الذي سبق التنبيه عليه، من فسق ببدعته وهو مقابل للفاسق بدون المعتقد 
 .الكفرحد إلى 

................................... 
 اا ةةةةةةةةةا  ل ةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةااتصردولةةةةةةةةة   د  ج

 ج

الردعا   أيضراً وأخررج  ،ببدعتره فررمرن كُ  -رحمره هللا- يعني أخرج الشيخ "اتصرداف"لبدعته  :يعني "ل ا ا  ول   داا "
أمررا مررن كفررر  ،ولررم يخرررج ببدعترره عررن دائررر  ا سررالم ،لبدعترره اً تقبررل روايترره إذا لررم يكررن داعيرر "اتصردافةة"إلررى البرردع 

ن : إومررنهم مررن يقررول ،الكفررار ا ايررو ر فررال تقبررل  ،م شررر  فرري الروايررةألن ا سررال ؛ببدعترره فهررذا خررارج ن المبترردع وا 
إذا لم ينكرر أمرر معلروم  ،الدين بالضرور  فروايته مقبولةمن  لم ينكر أمر معلوماً  ما ،حكم بكفره من خالل المعتقد

ف مررن أشررتبه يعنرري يختلر ،، عنرده نرروع شرربهة   بمعانرد ألنرره إنمرا ارتكررب هررذه البدعرة بشرربهة ؛مرن الرردين بالضررور 
مررن يختلررف ع ة لوجررود اشررتباه فرري النصرروصهرتكررب أمرررًا مخرررج عررن الملررة بنرروع شررباو  عليرره فهررم النصرروص مررثاًل،

إذا  ،برن حجرراه حروممرن يرج ،العلمرا  عرضة عنرد هرو   وهرذا مررجح عنرد بهعاند وخل  رقبرة الردين مرن غيرر شرب
ن كرل طائفرة قرد تكفرر مخالفيهرا أو بعرض ، ويقولرون: إور بالضرر مرن الردين  معلروم كان  بدعته مكفرر  بذنكرار أمرر

فمرثاًل كثيررًا مرن أهرل  ،خبرره   نعرد من يقبل خبره ومن   يقبل كفرها طائفة أخرى وحينئذٍ ثم الطائفة ت ،مخالفيها
رر فهررم يقولررون  ،إثبررا  النصرروص تجسرريمأن والجهميررة كفررروا الحجويررة والمجسررمة بنررا  علررى  ،ةنة كفررروا الجهميررالسا
وجمر  مرن أهرل العلرم كفرروا مرن قرال بخلرق  ،بخلرق القررآن :المعتملرة قرالوا ،ن هؤ   يكفرون وهرؤ   يكفررون : إذابه

فرر ببدعتره ن المبتردع ولرو كَ إ :حجرة مرن يقرول هرذه ،وبالمقابل المعتملرة قرد يكفررون أهرل السرنة وهكرذا ،نعم ،القرآن
 والجهميرة ،ل طائفرة قرد تبرالت فتكفرر مخالفيهراألن كر ؛ ما لم ينكر أمرر معلروم مرن الردين بالضررور ولو ُكفر ببدعته 

 .من أهل العلمجم  غفير  كفرهم
 ن فررررررررري  ولقرررررررررد تقلرررررررررد كفررررررررررهم خمسرررررررررو 

 عشرررررررررر مرررررررررن العلمرررررررررا  فررررررررري البلررررررررردان    ج
 ج
 جج

-الشريخ  ؟المقصرود هرل هرذا يكفري لررد الروايرة ،وكفرروا.. كفرروا مرن يقرول بخلرق القررآن ،مائة عرالم كفرروهمخمس 
ألن ابرن الصرالب أخررج مرن كفرر  ؛برن الصرالباثرر فري ذلرك أ ىواقتفر ،لرم تكرن بدعتره مكفرر  مرا -تعرالى رحمه هللا



لكن يبقى أننا هل مثرل هرذا الكرالم يسرو  أن كرل طائفرة تكفرر األخررى أو  ،ببدعته من دائر  القبول جملة وتفصيالً 
عرررم وخررررج عررن دائرررر  ا سرررالم فمرررن خررالف الكتررراب والسررنة ن ،والمرررد إليهمرررا ،نعرررم ؟المقيرررا  الكترراب والسرررنة :نقررول

من الرذي يحكرم برأن هرذه الطائفرة هري  :قد يعود إلينا القائل ويقول ،  كرامة ،بمخالفة الكتاب والسنة هذا   كرامة
فرذذا كنرا  ،مور   تنتهي نستمر في دوامرةاألهذه نقول:  لم تقتف؟الطائفة األخرى الكتاب والسنة و  التي اقتف  أثر

والحرق  ،الحرق برالطرق الشررعية المعتبرر  فأهل الحرق يعرفرون أنهرم أهرل  ،بقي لنا شي ا مافي شك من أمرنا ودينن
لماذا   نررد أحاديرث المبتدعرة  :قد يقول قائل ،فمن كفر ببدعته   تقبل روايته و  كرامة ،أبلج   يخفى على أحد

كالمرك جميرل وجيرد  :نقرول ،ايترهو ر  الكبير  فاسرق فرال تقبرلومرتكب  ،ألن البدع أع م من الكبائر ؛جملة وتفصيالً 
 ؟مراذا تصرن  ؟ا بالبدعة وخرج لهرم فري الصرحيحينمو لكن ماذا تفعل بالروا  الذين ر  ،سنةلدين واحتيا  للواحتيا  ل

إذا ترروافر   ،وأهررل السررنة أهررل إنصرراد ،عررن المبتدعررة ة طافحررة بالروايررةكتررب السررن ،منعررم   بررد مررن قبررول روايرراته
تحلرررى و  ،ه اجتهرراده إلرررى هررذاا وأد معانرررد ،ة   بهالمعتقررد بنررروع شررب خررالف فررري ين ولرررووي بررأن كررران مترردشرررو  الررررا

 لى ما سيأتي في كالم الشيخ.ق عبالصد
 مةةةةةع حفةةةةةق دينةةةةة  و ةةةةةد  ل جتةةةةة  

 ...................................  ج
 ج

 .فأهل السنة أهل إنصاد
 مةةةةةةةةا لةةةةةةةةم تاةةةةةةةةن صداتةةةةةةةة  مكفةةةةةةةةرة

 ججج

 ولةةةةةةةةة   داا ةةةةةةةةةا  ل ةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةااتصرد 

 

وأشررد  ،بمرا فرري ذلرك صرحيح البخراري وصررحيح مسرلم وبقيرة الكترب ،وكترب السررنة شراهد  بهرذا ،ويقبرل خبرره يعتبرر 
ألن أحراديثهم موجرود  فري  ؛لكن   مندوحة لنرا مرن قبرولهم ،-تعالى رحمه هللا-األئمة على المبتدعة ا مام مالك 

 .الصحيحين وغيرهما
 مةةةةةع حفةةةةةق دينةةةةة  و ةةةةةد  ل جتةةةةة    

 ال نن رو  مقو ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لصداتةةةةةةةةةةةةةةةةة   ج
 

وبعض طوائف المبتدعرة يتحاشرون الكرذب  ،الصدق ألن المعول في الرواية على "حفق دين  و د  ل جت  "مع 
مواضر  مرن فري وا مرام الشرافعي نرص  ،دعنرا مرن الرافضرة أهرل بهر  وأهرل كرذب ،أكثر من كثيرر مرن أهرل السرنة

 ،ونررص علررى الخطابيررة مررنهم ألنهررم يشررهدون بررالمور لمرروافقيهم ،إ  الرافضررة أهررل األهرروا أحاديررث كتبرره أنرره يقبررل 
فيرره بعضررهم إن صررح الخبررر عررن  ذلكررم قررد يقرر  ومرر  ،يتحاشررون الكررذب وهررم يرررون كفررر مرتكررب الكبيررر  جوار الخرر

 .أهل تحري في هذا الباب وهم الخوارج " فقد يق  منكنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثاً " :خارجي تاب فقال
  ةةةةةد  ل جتةةةةة    مةةةةةع حفةةةةةق دينةةةةة  و 

 ...................................  ج
 
 جج

 .ل  روايتهفذذا عرد بصدق اللهجة قب
................................... 

 ججج

 ولةةةةةةةةة   داا ةةةةةةةةةا  ل ةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةااتصرد 

 

داعية بن حمم يرى أن الاو  ،فأخرجوه من الخالد ،ية إلى البدعة   يقبل خبرهاعالدنقل ا تفاق على أن بن حبان ا
  ه بشريأيريرتحم  لدعوتره   برد أن يثبر  ر وهرو يرة اعالدأن حجة الجمهور  ؟لماذا ،أولى بالقبول من غير الداعية

إلرى الكرذب هرذا  ستند إليره فيضرطر حينئرذٍ يأن يوجد ما يدعمه و  بد ما  السنةفقد   يجد من صحيح  ،يستند إليه
البدعرة براويرة مرن مبتردع  تأييردشرك أن    ،وجرل مرن روايترهإذا رأى ما يؤيرد بدعتره فكرن علرى  مذلك ، وم الداعية



 رحمرره هللا-البخرراري  ،بصرردق اللهجررة لكررن يرررد علررى الداعيررة مرر  العلررم ،يعتنقهررا هررذا يوجررد ريبررة فرري قلررب السررام 
بررن حجررر اوالحررافظ  ،خرررج لعمررران بررن حطرران وهررو داعيررة إلررى مررذهب الخرروارج ،لعمررران بررن حطرران خرررج -تعررالى
مرادب قاترل  "أي صدق في لهجة :له اً وقال العيني متعقب "؟وقد عرد بصدق اللهجة ،تخريج لهل  لالمان ما" :يقول
ومرن  "؟اللهجرة قيتره وقرد عررد بصردامرا المران  مرن قبرول رو " :بن حجرر يقرولا ؟هو بواضح واضح و  ما ؟"علي

تعررالى نسرأل هللا -لكررن  ،ذبللكر وأكثرررهم تحاشرياً  ،طوائرف البردع فرري الكرالم األمرور المسرلم بهررا أن الخروارج أصرردق
-ي مرا حرد هللا دع، وتوالمياد  على المطلوب شرعاً  يعني مياد  حرصهم على الخير م  الجهل -السالمة والعافية

ألن  ؛وهررري الغلرررو والتطررررد والتشررردد والخرررروج هرررذه آفرررا  ،لعبررراده هرررذا يوقررر  ا نسررران فررري هرررذه البليرررة -جرررل وعرررال
ن وجد عنده  ،وثبطه عن الطاعا  ًا ماده تساهالً راخيمت هالً الشيطان ين ر في العبد فذن وجده متسا نوع حرص وا 

أي مران  مرن قبرول روايتره " :يقول ،هيأ له أن يميد على ما شرعه هللا تعالى له وكالهما مذمومو  على العباد  دفعه
أي صردق فري " :تعقبره بقولره يلكرن العينر ،ألنه من الخوارج وقرد عرفروا بصردق اللهجرة ؟"وقد عرد بصدق اللهجة
-رضي هللا عنره- اً بن ملجم الذي قتل علياألن عمران بن حطان له قصيد  يمدب فيها  لهج  مادب قاتل علي؟"

 ًا،حقر راهيرفهرو يرتحم  لمرا  ،هرذه ديانرة  إقنراع و  يمكرن  حيلةما في ل هذا مث ،لكن القتل والمدب عندهم ديانة ،
 هرو يررى أن ،ألنره أكثرر حمرا  لدينره ؛لقبول مرن غيرر الداعيرةن الداعيرة أولرى برا: إبرن حرمماا قرول ذهر ولنذكر في

وعلرررى ا نسررران أن يرررتهم نفسررره  ،نعرررم   يكفررري ؟رؤيرررة ا نسررران لنفسررره أن هرررذا هرررو الحرررق وهرررل تكفررري ،حرررقهرررذا 
مرا أن يكرون عنرده قصرور فري وأ ،ر الترام نعرم يجتهردوأهرل الن ر مرن أهرل ا طرالع الواسر كران إذا  ،باجتهاداته نعم
هررو الصررواب وأن رأي غيررره هررو رأيرره  ه ويررمعم أنويركررب رأسرر ..،ويجتهررد ويخررالف األئمررة ويرتكررببعررض األمررور 

د لتره علرى مرا يرراه مثرل الشرم   اً وقرد يجرد ا نسران نصر ،  برد أن يرتهم ا نسران نفسره ،هرذا خرذ ن للمرر  الخطأ
 ،ك أنهرررا عرررالجوالنصررروص   شررر ،يغفرررل عرررن الطررررد األخرررر ،لكنررره يغفرررل عمرررا يعارضررره أو يقيرررده أو يخصصررره

وتجرررد مررررن النصرررروص  ،تجرررد مررررن النصرررروص الصرررحيحة الصررررريحة مررررا يؤيرررد مررررذهب الخرررروارج ،النصررروص عررررالج
لنصروص ولذا ن ر بعضهم بهذه العين التي   تن ر إ  هذه ا ،ما يؤيد مذهب المرجئة مثالً الصريحة الصحيحة 

أن ن ررروا إلررى بررق هللا أهررل السررنة ووفرر ،إ  الوعررد نصرروص الوعيررد، ون ررر آخرررون بررالعين األخرررى الترري   تقرررر
طيررب نرجرر  إلررى عمررران بررن  ،فخرجرروا بررالرأي الوسررا بررين الخرروارج والمرجئررة ،بررين الطرررفين واووفقرر ،اً األمرررين معرر

ن البخراري خررج : إفمرنهم مرن يقرول ،ه البخراري لر خالصرة خررجال :الخالصرة ،برن حجرر ورد العينرياحطان وكالم 
تاب في أخر عمره عن  هن: إومنهم من يقول ،ويذكرون في هذا قصة ،وارجعنه ما رواه قبل أن يعتنق مذهب الخ

ن الحررديث الررذي خرجرره عنرره فرري : إومررنهم مررن يقررول ،وكانرر  روايررة الحررديث عنرره بعررد أن ترراب ،مررذهب الخرروارج
طيرب عمرران برن حطران كران مرن  ،  يقبل فري األصرولا يقبل فيها م ،و  يحتاج فيها إلى أعلى الدرجا  الشواهد
  بررد أن يلهررج المسررلم  ،كرران مررن أهررل السررنة   بررد مررن سررؤال الثبررا  ،وهررذا أمررر   بررد مررن التنبرره لرره ،السررنة أهررل

وهررو  ،ن خطررب امرررأ  فرري غايررة الجمررال، عمررران بررن حطرراألن القلرروب بررين أصرربعين مررن أصرراب  الرررحمن ؛بالثبررا 
فرصررة نتموجهررا  :فقررال ،الخرروارجفرري غايررة الجمررال إ  أنهررا علررى مررذهب   أ مررر اخطررب  ،جميررلالمرريم من ررره لرري  بد

 ؟لحاصرررلا مرررا ،أن يهرررديها إلرررى مرررذهب أهرررل السرررنة -وعرررال جرررل-هللا  عرررل، ونررردعوها ونحصرررل علرررى هرررذه الصرررفة
ألنرره  ؛نحررن اآلن نهررتم بالجمررال :كثيررر مررن الشررباب يقررولولررذا  ،اعتنق مررذهب الخرروارجفررالحاصررل أنهررا أثررر  عليرره 



أقررل يعنرري  الديانررةاألمررور األخرررى كررون  ،نعررم ،يجرري مرراوا  ..،  مخالطررة  ا  و   دعررو برره الجمررال مررا يجي ،صررفة ثابتررة
لكررن مررا الررذي يضررمن أنررك أنرر   ،فيمررا بعررد بالرردعو  والمخالطررة والحكمررة واللررين رقيقررة الديانررة تررأتي هررذه كررون المرررأ 

 مرا ،ألن الخسار  ليس  خسار  بالسهل هرذا غربن ؛هذه األمورمثل ا نسان أ  يعرض نفسه ل فعلى ؟تنجرد معها
 .سهلة عشر ألفين أخسر بها ألف وهللا اشتريتها ب :هي بسيار  تقول

 ومررررررررررا لكسررررررررررر قنررررررررررا  الرررررررررردين جبرررررررررررانُ     وكررررررررررل كسررررررررررٍر فررررررررررأن الرررررررررردين يجبررررررررررره
 جج

لحمرك  هفذنر ،بطين، أو ديَنك ديَنرك علرى الضرديُنك ديُنك ،الحفاظ على رأ  المال وهو الدين كل خسار  تهون م 
جرل -ألن هللا  ؛الغبن في السرل  وينفيره آخررون وأنره لري  فري الردنيا غربنخيار ويثب  جم  من أهل العلم  ،ودمك
مررادام رأ   غرربنمررا فرري بحررذافيرها  الرردنيا كلهررا لررو راحرر  إذاً  [( سررور  التغررابن9)] }َ ِلةةَك َيةةْوم  التََّغةةاص ِن  :يقررول -وعررال

الدين يأتي كرم  :الجمال ويقول خوان كثير منهم يهتم إلى ذا ا ، فلننتبه لهذا ،وهو الدين في غبن المال سالم ما
لى هردى كران لره مثرل أجرر من دعا إ)) دعو  والمخالطة ونكسب أجرها بعدلتمم  بالامن امرأ  تموج  وهي أقل ف

 .وهللا المستعان ؟لكن ما الذي يضمن أنها تدعوك فتنحرد بسببها ((فاعله
 :يقول

 ن رو  مقو ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لصداتةةةةةةةةةةةةةةةةة  نال    حفةةةةةق دينةةةةة  و ةةةةةد  ل جتةةةةة  مةةةةةع 
 جج

 .نعم ،بدعته روايته مردود ما يقوي  يروي لذي فا
 المج ةةةةةول وبةةةةةو  قسةةةةةم   :خامسةةةةة ا

 ال يةةةةةةةةةةةةة كراوسةةةةةةةةةةةةةص  ا ص ةةةةةةةةةةةةةام أ
 وال  ضةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةص م ال ةةةةةةةةةةةةحاصي      

 مةةةةةةن حالةةةةةة   ةةةةةةد ج ةةةةةة  :ثاني مةةةةةةا
    وأ ةةةةةةةل   لةةةةةةةا مةةةةةةةن انةةةةةةة  نقةةةةةةة 

 مج ةةةةةةول اةةةةةةين و سةةةةةةما المةةةةةةص م   
 أو  كةةةةةةةرد رمةةةةةةةا رةةةةةةة  مةةةةةةةا اشةةةةةةةت را
 لثقةةةةةةةةةةةةا الاةةةةةةةةةةةة  رةةةةةةةةةةةة  ارت ةةةةةةةةةةةةاِ  

 الةةةةةة كر خةةةةةة و اك مسةةةةةةتوٌر وفةةةةةةي 
 لاونةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن الروا ةةةةةةةةةةا  أ ةةةةةةةةةة 

  جج
 

  :-تعالى رحمه هللا-يقول النا م 
 :واألصرررل أن يقرررول ،الجهالرررة :خامسرررها ،البدعرررة ،الفسرررق ،التهمرررة بالكرررذب ،انتهرررى الكرررذب "خامسةةة ا المج ةةةول"

 :الن م اضطره إلى ذلرك وخامسرها لكن لعل ،على راوٍ  ،   راوٍ ألنه عطف وصف على وصف ؛الجهالة :خامسها
 ؟راوي و  صرفة "مةن رة  ات ةم"ن الكذب صفة اآل "ات م  ومن ر" ،"با الا  أأسو " :ألنه قال في األول ،المجهول

خامس ا " ،وهنا الخام  يتفق م  الثاني ،أوصادفاألكثر  ،البدعة :الراب  ،الفاسق :والثالث الفسق ولم يقل ،راوي 
 ،مجهول :الجهالة إذا قيل في الراوي  ،له ا نتباهبغي وصف ين ،والجهالة ،وهو اسم مفعول من الجهالة "مج ولال

أو  ،فررالن مجهررول مردهررا عرردم علررم هررذا ا مررام بحررال الررراوي  :مجهررول هررل قررول ا مررام مررن أئمررة الجرررب والتعررديل
 اأنهرأو  ؟بمعنرى هرل الجهالرة قرادب فري الرراوي مثرل الفسرق وصرف يتصرف بره الرراوي  ؟راوي لرمردها وصف مالمم ل

نعرم أبرو حراتم كمرا ينقرل عنره  ،وصرف كالفسرق والبدعرة ،عردم علرم بحرال الرراوي  ؟الرراوي حرال قد بعدم علم من النا
فري وقرال  ،ه  أعرفر :وقرال فري مرثلهم ،مجهرول :مائة راوي أو يميردون فري ألرف وخمسر ابنه في الجرب والتعديل قال

علرى أن الجهالرة عردم علرم كرالم أبري حراتم يردل  ،مجهرول أي   أعرفره ،أي   أعرفه مجهول :مجموعة من الروا 



علرى ذلرك أن  ن الجهالرة وصرف يضرعف بره الرراوي والردليلإ :أمرا مرن يقرول ،وعدم العلم لري  بحكرم ،بحال الراوي 
  فررري مراترررب التعرررديل و  فررري منملرررة برررين الجررررب  ،وتوضررر  فررري مراترررب الجررررب ،التجرررريح الجهالرررة لفرررظ مرررن ألفررراظ

يعنري  ،أمرا كونهرا عردم علرم بحرال الرراوي  ،وصف قرادب فري الرراوي  اههذا استعمالها عند األكثر أن ، فعلىوالتعديل
 .حقيقة أن يكون مجهو ً ، فال يلمم ولم يعلم بحاله ،كون الراوي مجهول يعني جهل أمره الناقد

 مج ةةةةةةول اةةةةةةين و سةةةةةةما المةةةةةةص م        المج ةةةةةول وبةةةةةو  قسةةةةةم   :خامسةةةةة ا
 ج

 ججج

-النرا م  ،ومن   أتهم مربهم ،حدثني الثقة ،التعديل ر بلفظحدثني رجل ولو ذك لم يسم، المبهم عند أهل العلم ما
ومجهررول العررين  ،أصررالً  المرربهم لررم يسررمأن مرر  أن الجمهررور  ،جعررل مجهررول العررين هررو المرربهم -تعررالى رحمرره هللا

عنره إ  واحرد  لرم يررو همروياترلكرن لقلرة  ،اسمه معرود عند أهرل العلرم ،أو خماسي عيربايكون  اسمه قد ،سمي
 وهرذا الرراوي لرم يررو ،نصراري مرثالً سرعيد األبرن حردثني محمرد برن عبرد هللا  :فهل مجهول العين إذا قال ،ولم يعدل

حردثني  :هل هو مثل لو قال ،عين عند أهل العلممجهول  عنه سوى هذا الشخص الذي ذكر في هذا ا سناد هذا
 ،بررن كثيررر فرري مررا ذكرررهاالحررافظ  النررا م يوافررق ،وهررذا عيررين اسررمه ،المرربهم يحترراج إلررى تعيررين ؟رجررل كالهمررا مرربهم

على لكن األكثر  ،لفظ ا بهامعليه يطلق  واحد وسوا  سمي الراوي أو لم يسم  فيجعل مجهول العين والمبهم شي
مجهرررول الررذا  غيررر مجهرررول  ،وأنررا سرررمي  المرربهم مجهررول الررذا  ،واحررد  ومجهررول العرررين شرري  مرربهم شرريأن ال
حردثني محمرد برن عبرد هللا برن سرعيد األنصراري نعرم ذاتره  :ينمرا يقروليعنري ح ،والمسألة مسرألة اصرطالحية ،العين
مجهول العين ولو لرم  :عنه إ  راوي واحد يقولون  ن هذه مسألة اصطالحية إذا لم يرولك ،وعينه معلومة ،معلومة
وهررو يختلررف عمررن ذكررر  ،وأمررا المرربهم الررذي سررميته أنررا مجهررول الررذا  هررذا مررا ذكررر اسررمه أصرراًل فرري السررند ،يوثررق

يرة بحيرث لرم الكنره ُمقرل مرن الرو  ،مجهول العين ذكرر اسرمه بمرا يوضرحه عرن غيرره ،اسمه في السند من المجاهيل
حدثني من  ،حدثني الثقة ،حدثني رجل ، وأما المبهم فلم يسمولم يوثق هذا مجهول العين ،عنه إ  راوي واحد يرو

 ،عنده ولي  بثقة عند غيرره ثقةقد يكون  ألنه ؛ا بهامو  يقبل أهل العلم التعديل على  ،ولو بلفظ ا بهام ،  أتهم
 .غير هذا ا مام الذي وصفه بالثقة دويبحث عن ،  بد أن يعين قبل ،  بد أن ين ر في حاله

 برررررررررره الخطيرررررررررررب والفقيررررررررررره الصررررررررررريرفي    ومررررررررررررربهم التعرررررررررررررديل لررررررررررررري  يكتفررررررررررررري 
 جج

 .فال يكفي التعديل على ا بهام عند الجمهور
 ...................................    را وسةةةةةةةةةةةةةص  ا ص ةةةةةةةةةةةةةام أال يةةةةةةةةةةةةة ك

 جج

ن ذكر مرا يردل علرى وجروده  ،ما   يذكر اسمهنإ   ؟يسقا من السند هل معنى هذا أن ،ا سم بالكليةيذكر  أ  وا 
 .كرجل مثالً 

 أو  كةةةةةةةرد رمةةةةةةةا رةةةةةةة  مةةةةةةةا اشةةةةةةةت را    وسةةةةةةةةةةةةةص  ا ص ةةةةةةةةةةةةةام أال يةةةةةةةةةةةةة كرا 
 جج

حردثني  :لرو قلر  مرثالً  ،شريخه بمرا   يعررد بره إذا ذكرر ،ي  الشريو وهذا يكثر في نوع من أنوع التدلي  وهو تدل
وهررو معرررود  ،هررو معرررود بررأبي عبررد هللا ،أحمررد بررن حنبررل ؟نعررم ؟أبررو صررالح بررن هررالل الشرريباني مررن يعرفرره هررذا

تبحرث فري كترب الرجرال تبي فمثل هذا  ته،نسباد هذه بن هالل الشيباني ع أحمد بن حنبلحنبل، بنسبته إلى جده 
 ،عرردم الررذكر فرري ترروعير الوصررول إليرره يشررترك مر  ،قريررب مررن عرردم الررذكر وهررذا   شررك أنرره فيرره تعميرةبحررث تبري ت



ألن هرذا الرذكر وجروده مثررل  ؛مر  عردم الرذكر عنرد الشرريخ يسرتوي  تردلي  الشريو  :فثمرل هرذا التردلي  الرذي يسرمونه
 .عدمه

 أو  كةةةةةةةرد رمةةةةةةةا رةةةةةةة  مةةةةةةةا اشةةةةةةةت را    وسةةةةةةةةةةةةةص  ا ص ةةةةةةةةةةةةةام أال يةةةةةةةةةةةةة كرا 
 جج

ن كان صرالح أكبرر مرن عبرد هللا ،ا مام أحمد بأبي صالح لم يشتهر  ،عبرد هللا اشرتهر ا مرام أحمرد برالتكني بره ،وا 
نما اشتهر بالنسبة إلى جده أحمد بن حنبل ،بالنسبة إلى جده هاللأيضًا ولم يشتهر   .وا 

................................... 
   وال  ضةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةص م ال ةةةةةةةةةةةةحاصي 

  راأو  كةةةةةةةرد رمةةةةةةةا رةةةةةةة  مةةةةةةةا اشةةةةةةةت 
................................... 

 جج

أو عن صالح بن  ،-صلى هللا عليه وسلم-حدثني رجل صحب النبي  :فذذا قال الراوي  ،إبهام الصحابي   يضر
  .بة كلهم عدولاحن الصأل ؛صال  الخود هذا   يضر -صلى هللا عليه وسلم-النبي  خوا  عمن صلى م 

 قةةةةةةةةةةةةا الاةةةةةةةةةةةة  رةةةةةةةةةةةة  ارت ةةةةةةةةةةةةاِ  لث    وال  ضةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةص م ال ةةةةةةةةةةةةحاصي 
 جج

 ، وقرررد رضررري هللا عرررن فالصرررحبة   يعررردلها شررري ،ولرررو جلررردوا فررري حرررد ، فالصرررحابة كلهرررم عررردول ثقرررا ،برررال شرررك
وأشرهر مرن  ،ونصوص الكتاب والسنة التري تردل علرى عردالتهم دون اسرتثنا  أكثرر مرن أن تحصرر ،بة كلهماحالص
ويقرر عند أهرل العلرم  ،ونقول مثل هذا الكالم ،يتناولهم والخالد في قبول التائب من الحد بعد جلده   ،تذكرأن 
 :إلى بيو  عروام المسرلمين يقرول ألننا نسم  في األيام األخير  من يدخل بعض الشبهة ؛الصحابة كلهم عدول أن

 -جررل وعررال-وهللا  ،القررذد هررو مجلررود فرري حرردو   (( مررن طريررق أبرري بكررر امرررأ  أمرررهم الررن يفلررح قرروم ولررو )) :حررديث
ا }وَ  :يقرول ةةْم َشةةَ اَدة  َأَصةةد   [النررررور( سررور  5)] }ِنالَّ الَّةةِ يَن َتةةاص وا  :ا تقروليهررالترري تل واآليررة [( سررور  النررررور4)] اَل َتْقَصل ةةوا َل  

ن وق  منهم بعرض الرم   إ  أنهرم يوفقرون ل و  يمكرن أن  ،رضري عرنهم -جرل وعرال-ألن هللا  ؛توبرةلوالصحابة وا 
 .يعذبهم وقد رضي عنهم
 لثقةةةةةةةةةةةةا الاةةةةةةةةةةةة  رةةةةةةةةةةةة  ارت ةةةةةةةةةةةةاِ      ر مةةةةةةةةةةةةص م ال ةةةةةةةةةةةةحاصي وال  ضةةةةةةةةةةةة

 جج

 .بال شك
 ....................................    ثاني مةةةةةةا: مةةةةةةن حالةةةةةة   ةةةةةةد ج ةةةةةة  

 جج

، ولرم يوثرق عنه إ  واحد ن هو مقل من الراوية بحيث لم يرولك ،من عرد اسمه كامالً هو األول مجهول العين و 
 .تفاق على أن حديثه غير مقبوليحكي ا بعضهم بل  ،هوهذا األكثر الجماهير على رد حديث

 فةةةةة اك مسةةةةةتور وفةةةةةي الةةةةة كر خةةةةة     ثاني مةةةةةةا: مةةةةةةن حالةةةةةة   ةةةةةةد ج ةةةةةة  
 

حررد أ ولرردمررن  ،بررن فررالن مررن ولررد فررالن ،معرررود اسررمه كامررل ربرراعي أو خماسرري "مةةن حالةة   ةةد ج ةة  :ثاني مةةا"
عنره أكثرر  يرروي  لكرن ،ه ومشرتهر ذكررهمعرود اسم يعني أسمه متصل بأحد الصحابة مثالً  ،الصحابة المعروفين

ذلك   يوجد من تكلم فيه مرن أهرل العلرم بتعرديل أو تجرريح هرذا يسرميه  ، وم رتفع  عنه جهالة العينامن واحد ف
 .أهل العلم مجهول الحال

 فةةةةة اك مسةةةةةتور وفةةةةةي الةةةةة كر خةةةةة     ثاني مةةةةةةا: مةةةةةةن حالةةةةةة   ةةةةةةد ج ةةةةةة  
 



من أن وعرفنا باألم   ،لمستور عند المؤلف هو مجهول الحالفا ،المستور بذما مجهول الحال وهو عند المؤلف 
ومرنهم مرن يطلرق المسرتور برذما  مجهرول الحرال دون  ،عهراا بجمير  أنو  أهل العلرم مرن يطلرق المسرتور برذما  الجهالرة

 بن حجر.ومنهم من يطلق المستور بذما  من جهل  عدالته الباطنة كا ،مجهول العين
 و اك مسةةةةةةتور وفةةةةةةي الةةةةةة كر خةةةةةة 

    لةةةةةةةةا مةةةةةةةةن انةةةةةةةة  نقةةةةةةةة وأ ةةةةةةةةل
 ج

 ................................... 
 لاونةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن الروا ةةةةةةةةةا  أ ةةةةةةةةة  

 ج

ما  صحابي ؟هل نقل مجهول، عنه إ  واحد ، في الصحابة من لم يرو  عنه إ  واحد في الصحابة من لم يرو  
جال -ون من قبل هللا وهؤ   معدلألن الجهالة ترتف  بالتعديل  ؟لماذا ،مجهول :لو   نق ،روى عنه إ  واحد

 .تخريج البخاري تعديل والجهالة ترتف  بالتعديل :نقول ،عنه إ  واحد ، من روا  البخاري من لم يرو  -وعال
 وأ ةةةةةةةةل   لةةةةةةةةا مةةةةةةةةن انةةةةةةةة  نقةةةةةةةة 

 لاونةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن الروا ةةةةةةةةةةا  أ ةةةةةةةةةة   ج
 ج

ة فيه يقبله   مخالفا إذا روى م ،مجهول الحال الذي روى عنه جم  اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرب و  تعديل
ليه ميل ابن خميمة و  ،وهو مذهب الحنفية ،جم  من أهل العلم  على أن األصل في المسلم بنا ً  ،بن حباناوا 

، رواية الراوي عن غيره تعديل له :من هؤ   من يقول ، ولعلوروى عنه جم  من الروا  ،ولم يطعن فيه ،العدالة
لم ن وا   ،إ  عن ثقة اتجه هذا القول كان منهم من   يروي   عن ثقة، فذنإ  ومن العلما  من عرد بأنه   يروي 

ن مجهول الحال إذا عرد بغير العلم اشتهر : إمن أهل العلم من يقول ،يكن منهم هذا النوع   يتجه هذا القول
 :لمنهم من يقو  ،وهذه الشهر  كافية ،اشتهر بالشجاعة وا قدام ولم يعرد فيه جرب و  تعديل يقبل ،بالكرم مثالً 

طيب هذا راوي يروي عنه جم  الروا  ولم يذكر فيه تعديل ما  ،التحري كان كالتعديل لهأهل إذا تولى عمل ألحد 
  يمكن أن  ؛ ألنهذا يكفي :يقولمن أهل العلم من  ،عرد فيه تعديل و  جرب و ه عمر بن عبد العميم القضا 

المقصود أنه و ه أي عمل يحتاجه  ،ن الجها و ه إمار  على جهة م ،عدلغير عمر بن عبد العميم  يولي
نه   بد : إومنهم من يقول ،ارتفع  عنه الجهالة وثبت  عدلته بهذا، هذا يكفي ،هذا تعديل له :يقول ،المسلمون 

من -قال حد الروا  حاتم في أ وقال أبو ،من يطلق الجهالة بذما  قلة الرواية ممنه ،نص على تعديلهأن يُ 
ة ترتف  يعني الجهال ؟صحابي من المهاجرين األولين مجهول كيف مجهول ،مجهول :-المهاجرين األولين

عنه  ة، يعني روايته نادر ، إذا كان الذي يروي إطالق الجهالة في مثل هذا بذما  قلة الرواي ،لصحابةبالنسبة ل
عنه  الذي يروي ؟ نعم؟ طيب مجهول الحال أو العين ؟يشي عنه أحد مجهول إواحد مجهول العين فالذي   يرو 

يب والذي   ط ،والذي   يروي عنه إ  واحد مجهول العين ؟مجهول الحال صحفأكثر اثنان  أكثر من واحد
  ؟نعم ؟يشيروي عنه أحد مجهول إ

 .......:. ال 
 نعم؟ كيف؟

 .......:. ال 
  شي أحد ما روى   ، الذي لم يرو  عنهألنه ما روى شي  يحتاج إلى حكم هذا؛  ؛همده مثل عدو يعني هذا وج

، على كٍل بحث.... لسنا بحاجة إلى الحكم عليه أصالً هذا  ؟مجهول أو غير مجهولهو  هل لماذا نحكم عليه



وكثير من الروا  حكم عليهم بالجهالة ثم بعد ذلك بالتتب  وا ستقرا  تعرد بعض  ،الجهالة بحث جدير بالعناية
ما  ؟بأنه مجهولعليه وي في الكتب التي بين يديه ثم يحكم وهل يكفي طالب العلم أن يبحث عن الرا ،أحوالهم
مجهول  ل:و ؟   ما يكفي، ما يكفي أن يقيكفي ؟مجهول :و  له أن يقوليديه يسبين التي كتب ذكر في الوجد له 

؟ ألن بعضهم يجرؤ نعم ؟طيب دور طالب العلم إذا بحث عن راوي فلم يجده ،حتى يحكم أهل العلم بأنه مجهول
إذا لم يجد ولم يعرد حال  :نقول ،دي من الكتببين يأجد له ذكرًا فيما  الحديث ضعيف لوجود فالن ولم :يقولو 

 ،من الروا  من يذكر في كتب الرجال نعم لكن   يذكر فيه جرب و  تعديل مجرد ذكر ،الراوي عليه أن يتوقف
 :لو هؤ   هل نق ما حكم أمثالنعم؟  بي حاتمخاري والجرب والتعديل  بن أيوجد في التاريخ الكبير لإلمام البوهذا 

راوي   عن حال هذا الأن يسكأو ما دام سك  هذا ا مام م  أنه   يسو  له   ؟مجاهيل وهم ما ذكر فيهم شي
م فلم يذكرا فيه جرحًا و  سك  عنه البخاري وابن أبي حات :يقول بعضهمإ  وهو مرضي عنده عدل ثقة كما 

و   اً بن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاذكره البخاري و  :أحمد شاكر كثيرًا في تعليقاته اقولهي ؟ هذهفهو ثقة تعديالً 
نستطي  أن نوثق بمجرد فهل  ،أحمد شاكر يقول مثل هذا الشيخ ،توثيقه فهذه أمار  :وقد يقول ،فهو ثقة تعديالً 

في المقدمة صرب أنه ذكر  ابن أبي حاتم ؟هم مجهولون حتى نقف على التصريح بقبولهم :السكو  أو نقول
  ،شيعلى فيهم  قفنص على أنه لم ي ، فهذا كالعله أن يتبين له من حالهم شي ئاً أنا  ولم يذكر فيهم شي

 ويبقون في دائر  الجهالة حتى يوقف لهم على تعديل.  ،فالصواب أن يتوقف في أمرهم
هل يمكن  ؟اديث هو الراجح احتيا  للسنةهل يمكن ا حتيا  في مثل هذا الباب يكون توقفنا عن كثير من األح

 -في قبول الروا  وقبول األخبار-نسلك مسلك التشدد في القبول  ؟ أو يقول بعضنا:ا حتيا  في مثل هذا الباب
على السنة من  اً   يا أخي نتساهل في قبول الروا  وفي قبول المرويا  حفا  :يقول الثاني ؟نعم ؟للسنة اً احتياط
؟ ألنك إن كيف ،وعلى هذا   يتجه ا حتيا  في الطرفين ا حتيا ،رفين كالهما أمر ينتابه ألن الط ؛الضياع

ف األحاديث فو  العمل بأحاديث التشديد في تضعي وصار ن رك علىروا  ضعف  ال ،للسنة وضعف   طاحت
  من العمل وهي صحيحة عند غيرك لكن أن  حرم  النا ا،وقد   يكون في الباب غيره ،األمة بحاجة إليها

 ، ولذا-عليه الصال  والسالم-عن النبي  ةوأيضًا التساهل يجعلك تجعل النا  يعملون بأحاديث غير ثابت ،بها
مستدرك الحاكم تساهل فصحح بعض  ،بن الجومي اعندنا على طرد نقيض مستدرك الحاكم وموضوعا  

ذا تجاومنا قلنا ،صححهابل بعض الواهيا   ،بل بعض األحاديث شديد  الضعف ،األحاديث الضعيفة بعض  :وا 
وبالمقابل  ،طريقته تجعل النا  يعملون بأخبار غير ثابتة بنا  على تصحيحه وبالمقابل الحاكم ،الموضوعا 

ادخل حديث  ،بن الجومي أدخل حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر في الموضوعا اصني  
أدخل تسعة أحاديث من المسند  ،السنن في الموضوعا  أدخل أحاديث من ،في صحيح مسلم في الموضوعا 

بهذه األحاديث على العمل ألن تضيي  األحاديث وتفوي   ؛وعمل الرجلين كل منهما خطأ ،في الموضوعا 
ا نسان بهذه أن إضافة إلى  ،وأيضًا التساهل وجعل األمة تعمل بأشيا  غير ثابتة فيه ما فيه ،األمة فيه ما فيه
متساهل  :هذا متشدد أو قيل :إذا قيل ،ويسقا على ما يقولون المصداقية من علمه ،إلى نفسه الطريقة يرُسئ

 ،أصله جبلي في ا نسان ،أصله جبليقد يكون أن التشدد والتساهل  اس  الخطو، فال أحسن من التوسا، م و 
نسان على أن يسلك فليحرص ا  ،وبعضهم يميل إلى التشديد ،إلى التسهيل هبعض النا  يميل في غالب أمور 



( سور  341)] }َوَكَ ِلَك َجَعْلَناا ْم أ مَّا  َوَس  ا فالدين وسا  ،أمر الوسا في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين
 يل راوٍ إذا أختلف األئمة في تعد ، ولذافعلينا أن نتوسا ،أهل السنة وسا بين طوائف المبتدعةأمة وسطًا، و  [البقر 

من أهل العلم من يرى أن هذا الراوي ينبغي أن  ،ن لم تستط  أن ترجحآخرو ه فقه جم  وضعوث ،ولم تجد مرجحاً 
يرى أن  همبعض ضعيفهاختلف العلما  في تصحيح حديث وفي ت ،توسا في أمرهييعني  ،روا  الحسنمن  يكون 

اآلن في  ،كلها ناور فعلينا أن نتوسا في أم ،  من الصحيح و  من الضعيف اً هذا الحديث ينبغي أن يكون حسن
أصعب في موضوع هو من و  ،مترابطةتية ألن األبيا  اآلألن بهذه الطريقة ما ننتهي؛  من..؟ نأخذل وق 

 .يبط ،طيب ؟ وتجمئته غير وارد  فهل با مكان أن نأخذ منه شي ،لموضوعا  علوم الحديث وهو الُمعَ 
 
 

   
 


